
Die seuns, ook bekend as Rog, is op die tweede 
vloer woonagtig en die meisies, oftewel Sop, 

woon op die eerste vloer. Die studie- en eetsaal 
asook die kombuis en ’n gesellige kuierarea met ’n 
tafeltennisblad, pooltafel en grootskermtelevisie is 
geleë op die grondvloer waar die leerders saam 
verkeer.  Verskeie bordspeletjies sorg vir eindelose 
pret, veral wanneer daar kompetisie gehou word 
tydens gangvergaderings of sommer net vir lekker 
ontspan.

KOSHUIS

Huis Jordaan, geleë op die 
skoolterrein, kan nagenoeg 110 
leerders akkommodeer en huisves 
sedert die begin van 2018 al ons 
seuns- en dogterkoshuisgangers.  

Benewens al die aktiwiteite wat die leerders 
binne die koshuis kan geniet, is die skool se tuine, 
swembad en tennisbane ook tot hul beskikking.  
Die skoolterrein verleen hom ook tot ure se 
vermaak met sokkerwedstryde op die netbalbane.  
’n Gimnasium op die terrein kan op eie onkoste 
benut word.  

DIE STAD OP JOU DRUMPEL
Op Woensdae, Vrydae en Saterdae mag die 
leerders dorp toe gaan om inkopies te doen, iets 
te gaan eet of om sommer net lekker met hulle 
vriende te kuier. Op Donderdae bied die NG Kerk 
se gemeenskapsentrum interessante praatjies met 
aktuele temas wat jongmense en tieners raak. 
Koshuisgangers mag op Sondae die kerk van hulle 
eie keuse besoek. 

Leerders wat naweke inbly kry gereeld die 
geleentheid om die natuur, en veral Tafelberg in al 
sy glorie, te gaan verken. Dit is ’n groot voorreg 



om in dié omgewing te kan woon, want  Kaapstad 
is ’n unieke wêreldstad en ryk aan geskiedenis en 
opwindende geleenthede. Die skool en koshuis is 
geleë in die hartjie van die stad, naby die Waterfront 
en Kampsbaai, binne loopafstand van kunsgalerye, 
teaters, gesogte restaurante, museums, fiets- en 
drafpaadjies teen Tafelberg, groot sportvelde 
en -stadions en baie ander geskiedkundige 
gedenkwaardighede.

RYKE TRADISIES
Die koshuis is ryk aan tradisies soos gereelde 
gangvergaderings, die befaamde koshuistroue, 
huisdans, Rog/Sopdag waar almal ontbyt in die bed 
eet en ’n magdom ander lekker aktiwiteite. 

Hoërskool Jan van Riebeeck se koshuis is ’n plek 
waar lewenslange vriendskappe gesmee word, 
wonderlike ervarings gedeel word en drome waar 
word. Die Rog en Sop is ’n gebalanseerde koshuis 
wat jaarliks uitsonderlik presteer op kulturele-, 
leierskap-, sosiaal-maatskaplik-, akademiese- en 
sportgebied, om nie eens van die sosiale en 
geestelike aktiwiteite te praat nie. Ons is egter nie 
nét trots op al ons koshuisleerders se prestasies nie, 
maar ook op die geluk, omgee, nederigheid en liefde 
wat elke dag in die gange en in elke huislid sigbaar is.
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